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 وداد املساوي إعداد: 

 العالقات المغربية الجزائرية أزمة  

 

 امللك محمد السادس یؤکد أن املغرب ال یتفاوض یلع الصحراء املغربیة.  

 البولیساریو ترفض خطاب ملك املغرب وتعلن استئناف القتال.  

 مجلس األمن یجدد والیة البعثة األممیة ل ویدعو الستئناف املفاوضات.  
 اتهامات الجزائر ویتحدث عن حقل ألغام. مسؤول مغربي ینفي  ،  مقتل ثالثة جزائریین  

 الجزائر توقف رسمیًا ضخ الغاز إلسبانیا عبر املغرب.  
 مطلوبا التزاما باحترام اتفاقیات التعاون القضائي.   12املغرب یعلن تسلیم الجزائر   

 نظام الجزائر یستغل "القمة العربیة" يف محاولة استفزاز اململکة املغربیة.  

 تفقان یلع تأمین تنقالت مواطني البلدین. الجزائر وموریتانیا ت  

 ما هي احتماالت نشوب حرب بین املغرب والجزائر؟  

https://almarsad.co.uk/
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 تمهید: 

، خالل النصف األول من شهر نوفمرب/  الجزائرية-متابعة تطورات العالقات املغربية  هذا التقريريتناول  

، التي مل تعد تقترص عىل "توعد" الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون بالدخول يف حرب مع  2021نونرب  

جيشه   لعنارص  شنقريحة  السعيد  األركان  لقائد  العلنية  املتواصلة  الدعوات  يف  وال  الغربي�،  ج�انه 

صورة  باالستعداد للمواجهة، بل اتخذت منحى جديدا بالحديث عن سيناريوهات تُحاول رسم املغرب يف  

البادئ بالعدوان، باتهامه رسميا من طرف القوات املسلحة امللكية بقتل ثالثة سائقي شاحنات جزائري�  

- أمنية مشرتكة جزائرية  إنشاء لجنةعىل طريق "نواكشوط ورقلة. فكان عىل اثر هذه الحادثة ميالد أو  

تجارية من اعتداءات ما وصفته ب  موريتانيا، بدعوى تأم� تنقالت املواطن� من البلدين يف التبادالت ال

   اإلجرامية عىل مستوى املنطقة الحدودية املشرتكة.

شاحنات    التقريرتناول  يك�   واستهداف  بـ"قصف  الجزائرية،  الرئاسة  اتهامات  عىل  رسمي  رد  أول 

بالتأكيد عىل    الرد الذي اكتفى فيه الناطق الرسمي باسم الحكومة املغربية مصطفى بايتاس،  جزائرية"،

توضيحات  تقديم  دون  الجميع"،  الجوار مع  ملبادئ حسن  الدقيق جدا  باالحرتام  "تتمسك  اململكة  أن 

   .أخرى

عالن الرئيس الجزائري، عبد املجيد تبون، قراره عدم تجديد عقد خط أنابيب الغاز الذي  وتطرق التقرير إل 

ورية الجزائرية عدم التجديد إىل  يزود إسبانيا بالغاز الجزائري مرورا باملغرب. وأرجع بيان رئاسة الجمه

ك� ورفض تبون العودة إىل محادثات املائدة    اململكة.ما س�ها "امل�رسات ذات الطابع العدوا� من  

بوريطة   املغريب نارصباملقابل شدد وزير الخارجية    تعب�ه.املستديرة "رفضا رسميا ال رجعة فيه" حسب  

وائد املستديرة مبشاركة الجميع هي اآللية الوحيدة لتدب� عىل أهمية "تأكيد مجلس األمن عىل أن امل

مبسؤولية   للمشاركة  الجزائر  بدعوته  للنزاع  الحقيقية  األطراف  يحدد  "القرار  وأن  السيايس"،  املسلسل 

   ".هذا املسلسل  بناء يفوبشكل 

ية الصحراء الثابتة  الذي أكد خالله مبغرب ،"وتناول التقرير أيضا نص خطاب امللك مبناسبة املس�ة الخرضاء

التاريخ   "االلتزام    والرشعية حسببحكم  و  األممي"  السيايس  باملسار  بالده  "متسك  واكد عىل  تعب�ه. 

بعثة   املينورسو"،  بعثة  مع  والتعاون،  التنسيق  ومواصلة  النار،  إطالق  وبوقف  السلمي،  بالخيار 

التقرير مقاالً بعنوان: بعد تلويح تبون  وختاماً؛ يتناول  ،  األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية

حمزة    :بقلم   والجزائر؟وشنقريحة بالقوة العسكرية.. ما هي احت�الت نشوب حرب ب� املغرب  

 املتيوي.  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 جوهر التصعید بین املغرب والجزائر؟ تشکل إسرائیل مع "اتفاقات أبراهام" للتطبیع تشکل هل 

الرئيس    التقرير  يرى رعاها  التي  أبراهام  اتفاقات  إىل  يعود  املغاربيت�  الجارت�  ب�  التصعيد  أن جوهر 

األمرييك السابق دونالد ترامب والتي أسفرت عن تطبيع بعض الدول العربية، ومن بينها املغرب، عالقاتها  

عرتاف الدويل بحقوقه  وقد استغلّت الرباط التطبيع لتعزيز مصالحها الدبلوماسية لكسب اال   .1مع إرسائيل

الغربية الصحراء  وتطبيع  ،  يف  الغربية  بالصحراء  املغرب  بأحّقية  باالعرتاف  املتّحدة  الواليات  قرار  أّن  إال 

الخالف.   حيال  املتّحدة  واألمم  األورويب  االتّحاد  موقف  يغّ�ا  لن  وإرسائيل  اململكة  ب�  الجزيئ  العالقات 

تطبيق قرارات مجلس األمن، في� سيحاول االتّحاد األورويب الوصول    فسوف تتابع األمم املتّحدة بالحّث عىل

للسالم. لكن ضمن   املتّحدة  األمم  املغرب ودعم عملية  املتينة مع  املحافظة عىل عالقاته  ب�  توازن  إىل 

فاً  االتّحاد األورويب، قد يكون الوضع مختلفاً بالنسبة إىل فرنسا، حليف املغرب األقرب والدولة األكرث تعاط

ب� دول االتّحاد مع موقف اململكة حيال الخالف. فمع أّن فرنساً تدعم رسمياً التوّصل إىل حّل سياّيس يتّم  

 2التفاوض عليه برعاية األمم املتّحدة.

 حادث مقتل ثالثة جزائري�.. مسؤول مغريب ينفي االتهامات الجزائرية ويتحدث عن حقل ألغام  

أو عسكرية يف  فى مصدر مغريب رفيع املستوى  ن امللكية غارة عىل أهداف مدنية  املسلحة  القوات  شن 

الجزائرية أو  املوريتانية  الجوي املغريب    .األرايض  “القصف  أن  الترصيح نفسه، عىل  ك� شدد املصدر، يف 

 .سبق للسلطات املوريتانية نفيها لشاحنات جزائرية يف طريقها إىل موريتانيا” قضية مفتعلة و  

املتحدث أن “الجزائر تريد افتعال أزمة حول استع�ل القوات املسلحة امللكية ‘طائرات الدرون’  وأضاف  

واسرتسل موضحا حقيقة ما وقع خالل الحادث: “شاحنتان جزائريتان عربتا حقال  .”التي قلبت موازين القوى

 3 .”البوليساريوملغوما، وسائقاه� الجزائريان كانا يحمالن عتادا عسكريا لجبهة 

وأكد منتدى “فار” القوات املسلحة امللكية عىل موقع التواصل االجت�عي “فايسبوك”، عىل أن ” عنارص  

من “املينورسو” انتقلت ملكان الحادث لتحض� تقرير س�فع لألم� العام لألمم املتحدة حول املوضوع،  

اخل املناطق العازلة و هي مناطق ممنوع  معتربين أن ” هذا الحدث يؤكد أن مكان وقوع الحادث هو د

 .”4فيها أي تحرك بقوة القانون الدويل

 
 الرابط. ، ، عىل  2021نونرب    10نيوز ،    ، برسبي   هل تشكل "اتفاقات أبراهام" للتطبيع ب� دول عربية وإرسائيل جوهر التصعيد ب� املغرب والجزائر؟)  1

 . الرابط، عىل 2020دجنرب14كس، تطبيع املغرب الجزيئ مع إرسائيل يرتافق مبكاسب ومخاطر، بروكين) 2

 الرابط ، عىل 2021نونرب  3ألغام ينسف شاحنت� جزائريت� تزودان البوليساريو بالعتاد، هسربيس ، صدر مسؤول: حقل م) 3

 .https://achtari24.com/86060.html الرابط: ، عىل 2021نونرب  4املينورسو” تفضح مرسحية الجزائر، أشطاري، “ - 4

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.hespress.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%A3%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86-897861.html
https://pressbee.news/details/3860120/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1-
https://pressbee.news/details/3860120
https://pressbee.news/details/3860120
https://pressbee.news/details/3860120
https://www.brookings.edu/ar/opinions/
https://www.hespress.com/
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 وزیر خارجیة الجزائر: استهداف املغرب للجزائریین هروب إلی األمام.

“إن استهداف املغرب للجزائري� هروب إىل األمام يهدف إىل    قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لع�مرة

وشدد زعيم   .1استفزاز الجزائر وعرقلة مهمة املبعوث األممي الجديد إىل منطقة الصحراء”، عىل حد زعمه

تخضع   مناطق  يف  كانوا  ألنهم  مواطنيها  مسئولية ح�ية  ستتحمل  بالده  أن  عىل  الجزائرية  الدبلوماسية 

رصح لع�مرة بأن الجزائر راسلت املنظ�ت الدولية بخصوص األحداث األخ�ة، مش�ا إىل  و  .لسلطة أممية 

 2 .أنهم يف خدمة من يرغب يف الحصول عىل معلومات أوىف

 الجزائر توقف رسمیًا ضخ الغاز إلسبانیا عبر املغرب 

من خالل خط األنابيب املغرب،  إىل جارتها   الغاز الطبيعي اعتباراً من أول نوفمرب عن توريدالجزائر    توقفت

األنابيب-املغاريب خط  يربط  الذي  طاقته    األورويب،  الجزائر    13.5البالغة  ب�  سنوياً  مكعب  مرت  مليار 

وستقوم الجزائر بتوصيل إمدادات الغاز إىل إسبانيا من خالل خط األنابيب "ميدغاز" تحت البحر،  ،  وإسبانيا 

 .مليارات مرت مكعب، وال �ر يف املغرب، بحسب املصادر 8والذي تبلغ طاقته السنوية  

ية مرتبطة بخطط الجزائر لتوسيع طاقة خط األنابيب "ميدغاز" قد تفاقم  يقول محللون، إنَّ مشاكل فن

وأكَّد مصدر برشكة "سوناطراك"    .أزمة الطاقة يف إسبانيا يف وقت تقفز فيه فوات� الغاز يف أرجاء أوروبا

املغرب    الجزائرية للنفط والغاز اململوكة للدولة، ومصدران حكوميان جزائريان أيضاً، أنَّ اتفاق التوريد مع

   .لن يجري تجديده

يف وقت سابق هذا الشهر، قال مسؤول مغريب بارز، إنَّ بالده تناقش مع إسبانيا احت�ل تدفق عكيس لخط  

مبقابل قال مسؤول بارز بالحكومة الجزائرية، أنَّه يف حال    .أنابيب يف حال مل تجدد الجزائر اتفاق التوريد

 3لسفن لنقل الغاز الطبيعي املسال إىل إسبانيا.حدوث أي تعطالت؛ فإنَّ بالده ستستخدم ا

 
ستي    -1 ،رباط  املغربية  للصحراء  العازلة  باملنطقة  الجزائري  النظام  بتدخل  يلمح  :  2021نوفمرب  Rabat City    ،11لع�مرة  الرابط  عىل   ،

https://rabatcity.com 

 . omah.com-https://al، عىل الرابط : 2021نوفمرب 10غرب ملواطنينا استفزاز مرفوض ، جريدة االمة، استهداف امل: عمر الكومي ، وزير خارجية -2

نوفمرب،-3 أول  من  إسبانيا  إىل  مبارشة  الغاز  تصدر  الجزائر  املغرب..  عن  :  2021نوفمرب  Reuters  ، 1رويرتز بعيداً  الرابط  عىل   ،

https://www.reuters.com/. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.asharqbusiness.com/stocks/security/NG1:COM/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A-(nymex)
https://rabatcity.com/
https://al-omah.com/
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مغاربة الخارج یطالبون "اإلنتربول" باعتقال ضابط جزائري دعا لتنفیذ هجمات 

 يف املغرب.

الجزائري   الضابط  باعتقال  فيه  طالبوا  “اإلنرتبول”،  الدولية  للرشطة  بالغا  بالخارج  مقيمون  مغاربة  حرر 

دعا  وحسب البالغ "أنه   .عىل خلفية دعوته ألع�ل إرهابية يف املغرب  املتقاعد برتبة عقيد مختار مديو�،

علنا عرب وسائل اإلعالم املرئية لتفج�ات إرهابية داخل الرتاب املغريب وقتل املدني� العزل يف مدن كالرباط  

 .1"والدار البيضاء ومراكش

ل، موتوا واستشهدوا عىل بالدكم، وخاطب عنارص البوليساريو بالقول: "يا صحراوى الذين يبتغون االستقال

 2" وحولوا الحرب حتى داخل األرايض املغربية بغرض خلق الرعب وسط املجتمع املغريب.

 . "تفاقیات التعاون القضائيال امطلوبا "احترام 12املغرب یعلن تسلیم الجزائر 

الجزائرية   نظ�تها  املغربية  السلطات  للقضاء    12سلمت  بغال مطلوبا  زوج  معرب  عرب  وذلك   ، الجزائري 

سلطات الرباط    أعلنتو   .3الحدودي الذي فتح استثناء لهذا الغرض، يف سياق توتر دبلومايس ب� البلدين 

"بذلت مجهودات لترسيع عملية التسليم والتنسيق مع السلطات الجزائرية، التزاما باحرتام اتفاقيات أنها  

جزائريًا ومواطن موريتا�، كانوا موضوع مذكرات اعتقال دولية    11وهم  وأن املعني�،  ،  التعاون القضايئ"

  .4صادرة عن القضاء الجزائري لالشتباه يف تورطهم يف قضايا تهريب دويل للمخدرات

 
، 2021نوفمرب  11آخر املستجدات…مغاربة الخارج يطالبون “اإلنرتبول” باعتقال ضابط جزائري دعا لتنفيذ هج�ت يف املغرب، صحافة بالدي،    -1

 . /http://sahafatbladi.com/2021/11/11/99293عىل الرابط : 

لتنفيذ هج�ت يف املغرب، وجدة  - 2 باعتقال ضابط جزائري دعا  “اإلنرتبول”  يطالبون  الخارج  :  2021نوفمرب  Oujda  ،11  7مغاربة  الرابط  ، عىل 

https://oujda7.ma/extraterritorial/post4886-2021-11.html. 

الجزائر    - 3 يسلم  املغرب  العالقات..  قطع  زنقة    12رغم  بغال،  زوج  معرب  عرب  اإلنرتبول  لدى  :  2021نوفمرب  9،  20مطلوباً  الرابط  عىل   ،

https://rue20.com/549829.html . 

الجزائر    - 4 يعلن تسليم  القضايئ  12املغرب  التعاون  اتفاقيات  باحرتام  "التزاما  الدولية"مطلوبا  :   2021نوفمربMCD، 9، مونت كالو  الرابط  ،عىل 

doualiya.com-https://www.mc . 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
http://sahafatbladi.com/2021/11/11/99293/
http://sahafatbladi.com/2021/11/11/99293/
http://sahafatbladi.com/2021/11/11/99293/
https://www.mc-doualiya.com/
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 .امللك محمد السادس یؤکد أن املغرب ال یتفاوض یلع الصحراء املغربیة

محمد السادس يف خطاب مبناسبة الذكرى السادسة واألربع� لـ "املس�ة الخرضاء" إّن املغرب  قال امللك   

البوليساريو   الرباط وجبهة  ب�  عليها  املتنازع  الغربية  الصحراء  إىل  إشارة  يتفاوض عىل صحرائه"، يف  "ال 

 .1املدعومة من الجزائر

"مغربية الصحراء مل تكن يوماً، ولن تكون أبداً    وأضاف يف الخطاب الذي يأيت يف خضّم توتّر مع الجزائر 

  وأكّد يف املقابل عىل "متّسك املغرب باملسار السيايس األممي"، مجّدداً ."مطروحة فوق طاولة املفاوضات

التزام بالده "بالخيار السلمي، وبوقف إطالق النار، ومواصلة التنسيق والتعاون، مع بعثة املينورسو"، بعثة 

   .2األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية

بالسيادة الكاملة للمغرب عىل    التي اعرتفت  بالقرار السيادي، للواليات املتحدة األمريكية،  وأشاد امللك 

 لعام املايض). صحرائه (ا

واكد أن “قضية الصحراء هي جوهر الوحدة الوطنية للمملكة. وهي قضية كل املغاربة”و أن هذا “التوجه  

إطار   الذايت، يف  الحكم  نهايئ، مبني عىل مبادرة  نحو حل  السياسية،  العملية  فيه،  يعزز بشكل ال رجعة 

ن أن بالده لن تحافظ عىل عالقات تجارية  وحذر امللك محمد السادس، يف خطابه ، م  3السيادة املغربية”.

 مع الدول التي لديها “مواقف غامضة أو متناقضة” بشأن الطابع املغريب للصحراء الغربية. 

 البولیساریو ترفض خطاب ملك املغرب وتعلن استئناف القتال.

“إنكار الواقع”، والذي سلط  انتقدت جبهة البوليساريو خطاب امللك محمد السادس، واصفًة إياه بأنه يقوم  

 فيه العاهل املغريب الضوء عىل االعرتاف الدويل بالسيادة املغربية عىل الصحراء الغربية.

 
البوابة الوطنية   -  1 السادسة واألربع� للمس�ة الخرضاء املظفرة،  نونرب   Maroc.ma ،06جاللة امللك يوجه خطابا ساميا إىل األمة مبناسبة الذكرى 

   .https://www.maroc.ma/ar، عىل الرابط: 2021

، عىل  2021نونرب    7املوقع الرسمي للحكومة املغربية،    ترصيح السيد رئيس الحكومة حول خطاب جاللة امللك مبناسبة ذكرى املس�ة الخرضاء،   -  2

 .  https://www.cg.gov.ma/ar/node/10474الرابط: 

 . https://www.barlamane.com، عىل الرابط: 2021نونرب  06سادس: سجلنا تطورات هادئة يف الدفاع عن صحرائنا، برملان.كوم ،امللك محمد ال- 3

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJD9ASno5hzn4AGQQk24lQ;_ylu=Y29sbwNpcjIEcG9zAzUEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1636765330/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.akhbaralaan.net%2fnews%2farab-world%2f2021%2f11%2f07%2f%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2584%25D9%2583-%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2585%25D8%25AF-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25B3-%25D9%258A%25D8%25A4%25D9%2583%25D8%25AF-%25D8%25A3%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25BA%25D8%25B1%25D8%25A8-%25D9%2584%25D8%25A7-%25D9%258A%25D8%25AA%25D9%2581%25D8%25A7%25D9%2588%25D8%25B6-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B5%25D8%25AD%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25BA%25D8%25B1%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A9/RK=2/RS=.1vKxZBZ_gvNpgxVtpF_e1PMckk-
https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%86%D9%8F%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D8%AD-%D8%A3%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9/a-59726601
https://www.maroc.ma/ar
https://www.barlamane.com/
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وقالت الحركة الصحراوية إن “ملك الدولة املحتلة كرر يف خطابه يف ذكرى الغزو العسكري ضد الشعب 

ير التعنت والح�قة” ، وفق ما جاء يف بيان  الصحراوي سلسلة من املغالطات والخدع واألوهام املعتادة لترب

 1نرشته وكالة األنباء الصحراوية. 

الصحراء  املغرب عىل  بسيادة  الدويل  املجتمع  الواقع، ال يعرتف  البوليساريو “يف  قالت جبهة  املقابل،  يف 

عب املغريب،  الغربية، وتعنته عىل مواصلة العدوان لن يؤدي إال إىل زيادة الفقر والحرمان والتبعية للش

 وفقدان كرامته وسيادته”. 

وبالنسبة لجبهة البوليساريو، فإن “هذا اإلنكار للواقع، هو سبب العودة إىل الحرب، والتي تؤثر نتائجها  

وتوعد زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غايل؛ بإلحاق “هزائم مريرة”  "،  فقط عىل النظام العلوي املغريب

م املنسوب إىل املغرب الذي قتل فيه ثالثة سائقي شاحنات جزائري�، يف جزء  بالجيش املغريب، وأدان الهجو 

 2من الصحراء الغربية، خاضع لسيطرة البوليساريو. 

 لبعثة األممیة ویدعو الستئناف املفاوضات.لمجلس األمن یجدد  

ربية (مينورسو)  مدد مجلس األمن الدويل والية بعثة “املينورسو” سنة إضافية لالستفتاء يف الصحراء الغ

وصوتت   إضافية.  عن   13لسنة  وتونس  روسيا  امتنعت  ح�  يف  القرار،  لصالح  األمن  مجلس  يف  دولة 

 3.التصويت

ويشدد القرار عىل الحاجة إىل تحقيق حل سيايس واقعي وعميل ودائم ومقبول للطرف�، ملسألة الصحراء  

لالتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها مع   الغربية عىل أساس التوافق ، مؤكدا رضورة االحرتام الكامل

 .البعثة في� يتعلق بوقف إطالق النار

ودعا الطرف� إىل االمتثال التام ملا ورد يف تلك االتفاقات، وتنفيذ التزاماته� تجاه املبعوث الشخيص السابق،  

حدة أو تزيد زعزعة استقرار  واالمتناع عن أي أع�ل من شأنها أن يقوض املفاوضات التي تيرسها األمم املت

وكرر دعوته الجميع إىل التعاون الكامل مع بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف  ،  الوضع يف الصحراء الغربية

الصحراء الغربية، مبا يف ذلك تفاعلها الحر مع جميع املحاورين، واتخاذ الخطوات الالزمة لكفالة أمن أفراد  

 
 ، عىل الرابط:2021نونرب    7، وكالة االنباء الصحراوية،    "جبهة البوليساريو تعترب خطاب العاهل املغريب حول الصحراء الغربية "افرتاءات وأوهام  -  1

https://www.spsrasd.info/news/ar . 

اء  سعيد املرابط ، البوليساريو ترفض خطاب ملك املغرب وتعلن استئناف القتال وتؤكد ان املجتمع الدويل ال يعرتف بسيادة املغرب عىل الصحر   -  2

 .https://1.dahayas.com، عىل الرابط: 2021مرب  نوف 8الغربية، عيون االخبار املتوعة ،

 . https://www.hespress.com،عىل الرابط:  2021أكتوبر  29، هسربيس،  "مجلس األمن �دد والية بعثة "املينورسو - 3

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://1.dahayas.com/
https://www.hespress.com/
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بها، فضال عن حرية الحركة، ووصولهم الفوري وتنفيذ تفويضهم، مبا يتفق    األمم املتحدة واألفراد املرتبط�

إن   -يف مؤمتر صحفي بالرباط-من جانبه، قال وزير الخارجية املغريب نارص بوريطة    1مع االتفاقات القامئة.

عام    قرار مجلس األمن الجديد بشأن الصحراء تأكيد عىل أن مبادرة الحكم الذايت، التي تقدم بها املغرب

  .2، تعترب إطارا واقعيا وعمليا وذا مصداقية لوضع حد للنزاع القائم ب� املغرب وجبهة بوليساريو2007

 ستفزاز اململکة املغربیة.  ال نظام الجزائر یستغل "القمة العربیة" هسبریس: 

عالمي جديد  خرج رمطان لع�مرة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري، بترصيح إ 

املزمع   املقبلة  العربية  القمة  أن  يؤكد من خالله  الفرنسية،  باللغة  الناطقة  عرب صحيفة “لكسربيسيون” 

 .تنظيمها بالجزائر ستكون “فرصة من أجل مساندة الشعب� الصحراوي والفلسطيني”، بتعب�ه

املقبل  العربية  القمة  استغالل  بخصوص  سياسيا  جدال  اإلعالمي  الترصيح  املواقف  وأثار  مترير  بهدف  ة 

   3السياسية إزاء قضية الصحراء املغربية.

ويف هذا السياق، قال محمد بن طلحة الدكايل، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القايض عياض يف مراكش،  

املقبلة،  إن “الترصيح الذي أدىل به وزير الخارجية الجزائري ليومية ‘ليكسربيسيون’ بخصوص القمة العربية  

يربز    .”التي ادعى بأنها ستكون قمة ملساندة الشعب الفلسطيني والصحراوي، يعترب مستفزا وغ� مسؤول

جليا التيه والسعار التي أصابت الدبلوماسية الجزائرية جراء هزامئها املتتالية؛ ذلك أن هذا الترصيح الخط� 

 ”ول العربيةوغ� محسوب العواقب يجب أن يقابل برد حازم من جامعة الد

وأوضح الباحث السيايس أن “جبهة “البوليساريو” ليست عضوا يف جامعة الدول العربية، م� يعترب خرقا  

مليثاق جامعتها. ك� يجب عىل الدول العربية مقاطعة هذه القمة التي تريد منها الجزائر ترصيف كل  

ىل جعل القمة العربية املقبلة محطة  أفعالها املتهورة، يف الوقت الذي كان يدعي لع�مرة أنه سيعمل ع

وختم بوصف هذه الخرجة اإلعالمية بأنها “تربز درجة االنهيار النفيس    .”4فارقة يف املسار العريب املشرتك

 .”للنظام الجزائري، الذي أخذ من مسألة التفرقة والترشذم عقيدة إيديولوجية ثابتة له

 
،عىل   2021أكتوبر   29،املوقع الرسمي لالمم املتحدة،    بعثة األمم املتحدة لالستفتاء حول الصحراء الغربية (مينورسو)مجلس األمن يجدد والية  - 1

 . https://news.un.org/ar/story/2021/10/1086272الرابط: 

هسربيس،    - 2 املغربية،  الصحراء  نزاع  صلب  يف  الجزائر  يضع  الدويل  األمن  مجلس  الرابط:   2021أكتوبر   29بوريطة:  ،عىل 

https://www.hespress.com .   

 .https://www.hespress.com،عىل الرابط:   2021نونرب   12ظام الجزائر يستغل "القمة العربية" يف محاولة استفزاز اململكة املغربية،هسربيس ،ن- 3

السعدي  -  4 ، الهام  جحا  بازار  املغربية،  اململكة  استفزاز  محاولة  يف  العربية”  “القمة  يستغل  الجزائر  الرابط: 2021نونرب   12،نظام   ،عىل 

arab-https://johabazaar.com/news/west. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.hespress.com/
https://www.hespress.com/
https://johabazaar.com/author/msawah/
https://johabazaar.com/news/west-arab
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 لغاز الجزائري للمغرب.تمنع الدول األوروبیة من إعادة بیع ا الجزائر

ن الجزائر منعت اسبانيا من إعادة بيع غازها إعادة بيع غازها إىل املغرب ذكر تقرير نرشه موقع أنوار برس أ 

بأي شكل من األشكال، مشددًة عىل الرشكاء األوروبي�، وخاصة إسبانيا وإيطاليا، برضورة االلتزام الحريف  

ع "سوناطراك" العمومي الجزائري، والذي ينص عىل منع إعادة  بالعقود طويلة األمد التي تجمعها مبجم

 .1بيع الغاز الجزائري ألي طرف ثالث

وذلك بعد نرش تقارير مغربية وإسبانية تفيد مببارشة الرباط باتصاالت مع مدريد إلعادة توريد كميات  

وأوضحت    .حوض املتوسطمن الغاز الجزائري الذي يصل أوروبا عرب أنبوب "ميدياغاز" الجزائري، العابر ل

صحيفة "إيل موندو"، أن السلطات الجزائرية تعترب هذا الرشط أساسيا من أجل مبارشة خطوة توسيع خط  

 2أنابيب الغاز الوحيد الذي يربطها حاليا بإسبانيا.

ت  ويف هذا الصدد، قال موقع الشبكة الجزائرية لألخبار إن "الرشكة اإلسبانية لتوزيع الوقود والغاز، تلق

برقية من وزارة الطاقة الجزائرية متنع مدريد من إعادة بيع الغاز الجزائري للرباط، بأي شكل من األشكال"،  

بعد أن أعربت السلطات املغربية رغبتها يف الحصول عىل الغاز الجزائري بطريقة أو بأخرى عن طريق  

 .3الرشكات اإلسبانية 

الخب� الدويل مراد برور، لدى نزوله ضيفا عىل حصة ضيف التحرير للقناة اإلذاعية الثالثة    من جانبه نفى

 .أن هناك بندا �نع إعادة بيع الغاز الجزائري من محطته النهائية املصدر لها للمغرب أو أي بلد آخر

كون منافسا للغاز املباع  وأضاف الخب� الطاقوي أن الزبون ال �كنه إعادة بيع الغاز الجزائري يف أوروبا لي

وتابع قائال: إن الضخ العكيس للغاز عرب أنبوب اسبانيا املغرب يتطلب عىل األقل    .اليطاليا أو فرنسا مثال 

سنة كاملة من التحض� التقني، وأيضا اسبانيا ال �كن أن تقدم عىل خطوة غ� ودية تجاه أهم مورد للغاز  

 .4نحوها وهو الجزائر

 
بريس،  - 1 ،أنوار  للمغرب  غازها  بيع  اعادة  اسبانيا  عىل  متنع  الجزائر  عادل،  الرابط:   2021نونرب   12ع�د  ،عىل 

https://anwarpress.com/229328.html. 

2 -  ، املغربية  أخبارنا   ، املغرب  إىل  غازها  بيع  إعادة  عدم  عليها  وتشرتط  إسبانيا  أزمة  تستغل  الرابط:   2021نونرب  8الجزائر  ،عىل 

https://www.akhbarona.com/economy/337413.html . 

امليادين،   الجزائر  -  3 للمغرب،  الجزائري  الغاز  بيع  إعادة  من  األوروبية  الدول  الرابط:   1202نونرب   9متنع  ،عىل 

https://www.almayadeen.net/news/politics/ . 

أسباب،    - 4 لعدة  خرافة  مجرد  اسبانيا  قبل  من  للمغرب  الجزائري  الغاز  بيع  إعادة  دويل:  أونالينخب�  الرابط:  2021نونرب   9،  الرشوق    ،عىل 

 .https://www.echoroukonline.com 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.almayadeen.net/news/politics/
https://www.echoroukonline.com/writer/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%88%d9%82-%d8%a3%d9%88%d9%86%d9%84%d8%a7%d9%8a%d9%86
https://www.echoroukonline.com/
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تأث� يخص  املغرب  وفي�  عىل  القرار  “القرار  رأى    هذا  هذا  أن  رويجع  حمزة  املغريب  السيايس  الباحث 

عىل   مبارش  تأث�  له  املغريب،  الرتاب  عرب  والربتغال  إسبانيا  إىل  الغاز  تصدير  عقد  تجديد  بعدم  الجزائري 

دولة غ� موثوق بها، حيث خلطت خالفاتها   الجزائر إمدادات القارة األوروبية من الطاقة، وهذا يجعل

السياسية مع مصالحها االقتصادية التجارية، فهي تظل الخارس األكرب من قرار وقف أنبوب الغاز املغاريب  

غياب ميد األورويب، خاصًة يف ظل  أنبوب  لنجاعة  عرب  -ض�نات  تصديره  إىل  سيدفعها  الذي  اليشء  غاز، 

 .”للنقل وتكرير الغاز السفن البحرية كغاز مسال، وبالتايل مصاريف إضافية

يضيف: “أما التأث� عىل املغرب فهو جداً ضئيل يف إنتاج الكهرباء، ك� أن البدائل متوفرة سواء عرب توليد  و

الطاقات النظيفة، حيث يتوفر املغرب عىل أكرب محطة شمسية يف أفريقيا، أو اقتناء الغاز عرب حلفاء املغرب  

 .”1من الخليج إىل الواليات املتحدة األمريكية

 . تتوسط بین املغرب والجزائر ملحاولة تجدید اتفاق أنبوب الغاز  شرکة إسبانیة

تقود رشكة الطاقة اإلسبانية “ناتورجي” وساطة ب� الجزائر واملغرب بهدف متديد عقد توريد “الذهب 

”  األسود” إىل اململكة اإليب�ية عرب أنبوب الغاز الطبيعي املار عىل األرايض املغربية، بعد قيام “قرص املرادية

 .بوقف تجديد االتفاق الثنايئ ب� البلدين الجارين

وحسب وكالة “رويرتز” لألنباء فإن الرشكة اإلسبانية املذكورة ترشف عىل محادثات ب� املغرب والجزائر 

من أجل الرتاجع عن قرار وقف تصدير الغاز إىل مدريد عرب املغرب، وهو ما أكده مدير العمليات الدولية  

 .”2انوزا، الذي قال إنه “يف حال التوصل إىل اتفاق مع الجزائر فسيكون ذلك إيجابياً للغايةيف الرشكة، جون ج

املغرب   تزويد  “قادرة عىل  أنها  اإلسبانية،  إسبانيول”  “إل  نقلته صحيفة  ما  عينها، وفق  الرشكة  وأوردت 

سلفاً، غ� أن هذه الخطوة    األورويب املشيّد  -بكميات الغاز الطبيعي التي يريدها عرب خط األنابيب املغاريب

 .”املمكنة من الناحية التقنية مرهونة مبوافقة الحكومة املركزية

ونقل موقع "إس آند يب غلوبال بالتس" عن مدير العمليات الدولية يف الرشكة، جون جانوزا، قوله: "إن   

وتابع:    ."ز خط األنابيباملحادثات استمرت مع الجزائر واملغرب ملعرفة ما إذا كان من املمكن متديد امتيا 

 
  STEP News ،7هل �هد التصعيد ب� الجزائر واملغرب لحرٍب وشيكة.. من سيدفع مثن فاتورة العواقب الجيوسياسية!؟ ،وكالة ستيب االخبارية  - 1

 . sy.net/-https://stepagency،عىل الرابط:  2021نونرب 

 . https://www.awras.com ،عىل الرابط:   2021نرب نو  11رشكة إسبانية تتوسط ب� الجزائر واملغرب لحل أزمة الغاز،أوراس ، ، محمد لعالمة -2

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.stepvideograph.net/2021/07/05/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%86%D8%AF/
https://stepagency-sy.net/
https://www.awras.com/author/laalama-m/
https://www.awras.com/
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"الرشكة لديها كميات غاز ثابتة وكافية لتلبية احتياجات عمالئها، وهذه الكمية مضمونة وموجودة بغض  

  ."النظر عن أي نتيجة للمفاوضات مع املغرب والجزائر

 الخیارات املتاحة اآلن للمغرب بعد توقیف امداد بالغاز الجزائري.

و  للكهرباء  الوطني  املكتب  الرضورية”  قال  “اإلجراءات  إن  واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني  املكتب 

  .اتخذت لض�ن استقرار إمدادات الكهرباء تحسبا لقرار الجزائر لكنه� مل يحددا ما هي هذه اإلجراءات

 .وأضافا أن املغرب لديه “بدائل مستدامة يف األجل� املتوسط والبعيد” دون الخوض يف تفاصيل 

باط ما زالت تتحدث مع إسبانيا بشأن إمكانية أن تزود املغرب بالغاز عرب خط األنابيب  وأضاف "أن الر

إن إسبانيا، التي تعتمد عىل الجزائر يف جزء كب� من إمداداتها من الطاقة، لن توافق عىل ذلك يف  و  .الحايل 

 .الوقت الحايل 

يفصح ع� إذا كان يجري محادثات  ك� منح املغرب تصاريح است�اد لبعض رشكات الغاز الخاصة لكنه مل  

 .1مع أي منها لتزويد محطات الكهرباء بالوقود 

 املغرب یباشر مشاورات دولیة لتأمین إمداداته من الغاز الطبیعي. 

كشفت وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة، ليىل بنعيل، أن اململكة لديها مصدران لتزويد السوق  

ا  الطبيعي،  بالغاز  الطبيعي املورد عن الوطنية  الوطني، والثا� الذي كان يهم الغاز  باإلنتاج  ألول يتعلق 

األورويب واملستعمل حرصيا يف انتاج الكهرباء مبحطة تهدارت قرب طنجة   -طريق خط األنبوب املغاريب

 .ومحطة ع� بني مطار باملنطقة الرشقية 

لطلب عىل الطاقة عىل الرغم من عدم دخول  ولفتت الوزيرة إىل أنه خالل األيام املنرصمة، متت تلبية ا

هات� املحطت� يف الخدمة بعدما تم االعت�د عىل القدرة الوطنية املنشأة، إضافة إىل تقلص الطلب عىل  

 .الكهرباء بسبب الجائحة 

وبالنسبة للمحروقات، أكدت الوزيرة أن متوين السوق الوطنية بغاز البوتان، الذي يدخل عىل الخصوص  

ع�الت املنزلية والفالحة، ليست له أية عالقة باألنبوب املغاريب األورويب، مش�ة إىل أنه يتم تأم�  يف االست

تزويد حاجيات السوق الوطنية بهذه املادة بشكل منتظم عن طريق االست�اد عرب مختلف موانئ  

 .اململكة

 
 2120نوفمرب10أنجوس ماكدوال، املغرب يقول أسعار الكهرباء لن تتأثر بإنهاء عقد الغاز الجزائري وهذه خياراته، رأي اليوم ،-أحمد الجشتيمي    -  1

 ./https://www.raialyoum.com/1416396-2،عىل الرابط: 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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بها   موثوق  تكنولوجية  خيارات  أساس  عىل  املثىل  الكهربائية  الباقة  توف�  أجل  من  أنه  بنعيل  وأضافت 

ومنافسة، والرفع من حصة الطاقات املتجددة يف املنظومة الكهربائية، مع املرونة التي يلتزم بها املغرب،  

مع تعميمها عىل العامل القروي يف  تم تطوير إنجاز العديد من الربامج تتعلق بانتاج ونقل وتوزيع الكهرباء  

 .كل أنحاء اململكة

املتعدد   املخطط  إطار  يف  املربمجة  واملشاريع  الربامج  استك�ل  بنعيل،  السيدة  تضيف  الوزارة،  وتعتزم 

 .الذي يرتكز أساسا عىل تثم� املوارد والطاقات املحلية  2030السنوات للتجهيز الكهربايئ يف أفق 

روسيا إىل استك�ل اتفاق ضخم واسرتاتيجي يقيض بتشييد مصفاة لتكرير البرتول  إىل ذلك يستعد املغرب و 

ألف    100مليار أورو، حيث ينتظر أن تصل قدراتها اإلنتاجية إىل    2قرب مدينة الناضور، بغالف مايل يبلغ  

سيا متويلها،  برميل يف اليوم خالل املرحلة األوىل. وستصل القدرات اإلنتاجية ملحطة التكرير، التي تعتزم رو 

أثر إيجايب عىل أسعار املحروقات يف املغرب،   200إىل   الذي سيكون له  اليوم، وهو األمر  ألف برميل يف 

 .1ويجعل اململكة تتحول إىل دولة رائدة يف الصناعات التكريرية للبرتول

 .الجزائر وموریتانیا تتفقان یلع تأمین تنقالت مواطني البلدین 

هام الجزائريةيف ترصيح صحفي عىل  الحدودية  الثنائية  للجنة  األوىل  الدورة  أشغال  أن  -ش  املوريتانية، 

كم من الرشيط الحدودي    500اللقاءات الدورية تأيت لتعزيز األمن خاصة أن الجزائر وموريتانيا تتقاس�ن  

 .املشرتك، وهو ما استدعى التفك� يف التشاور األمني واستحداث لجنة مشرتكة 

أن يتعزز املجال الرشطي يف التعاون الحدودي ب� رشطة حدود البلدين، مش�ا إىل أن الجزائر    واقرتح بلجود

 .مستعدة ملرافقة موريتانيا يف مجال الرشطة العلمية

ويف مجال التعاون الثنايئ قال وزير الداخلية: “أؤكد جاهزيتنا الكاملة ملواصلة برامج التعاون الثنايئ مع  

 .”رصنة اإلدارةموريتانيا للتكوين وع

املوريتانية إىل جملة من التوصيات، منها تكثيف التنسيق    -وخلصت اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية

األمني املشرتك يف الحدود الجزائرية املوريتانية من خالل تنقالتهم وتكثيف الدوريات األمنية عىل الرشيط  

 .ود املوريتانيةتجار جزائري� قرب الحد  3الحدودي، وهذا بعد مقتل  

 
لالتحاد    الجزائر متنع عىل إسبانيا إعادة بيع غازها للمغرب و املغرب يبارش مشاورات دولية لتأم� إمداداته من الغاز الطبيعي، الصفحة الرسمية - 1

 . /https://alittihad.info،عىل الرابط:  2021نوفمرب10االشرتايك،

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alittihad.info/
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 :االجت�عوفي� ييل أهم النقاط التي خلص إليها  

انجاز الطريق الرابط ب� تندوف وزويرات لتعبئة املوارد املالية يف هذا اإلطار انشاء منطقة للتبادل   •

 .الحر ب� البلدين عىل مستوى املنطقة الحدودية 

 .رف املتعامل� اإلقتصادي�تنظيم معارض اقتصادية وتجارية يف نواكشط بصفة دامئة من ط •

 .تحفيز املتعامل� االقتصادين من البلدين لبعث مشاريع مجدية بالنظر إىل خصوصية املنطقة •

 .تسهيل دخول املتعامل� االقتصادي� من البلدين إىل السوق الجزائرية واملوريتانية لبيع منتجاتهم •

وانتاج املحروقات من خالل استغالل  بعث فرص التعاون والرشاكة يف ميادين البحث واالستكشاف   •

 .الفرص املتاحة

للصيد يف   • املمنوحة  الرتاخيص  باستغالل  املتعلقة  البحري  الصيد  الخاصة مبجال  االتفاقية  تفعيل 

 .املياه اإلقليمية املوريتانية 

 1 .تخصيص عدد من املنح الدراسية يف مجال التكوين املهني •

 حمزة املتیوي، احتماالت نشوب حرب بین املغرب والجزائر مقال العدد:  

أمام مشاهد التصعيد املستمرة القادمة من الجزائر والتي يقابلها صمت مغريب  يقول الكاتب يف مقاله إنه  

رسمي، يبقى السؤال املطروح حول مدى جدية احت�ل نشوب حرب ب� الجارين، وهو استفهام تُعززه  

التسلح ا التكامل برا  مالحظة مؤرش  الذي أصبح ينبني عىل  ملتصاعد عىل الجانب�، مع التدقيق يف �طه 

العسكرية،   واملعدات  األسلحة  من  مقتنياتها  ثلثي  يف  روسيا  عىل  الجزائر  اعت�د  من خالل  وجوا  وبحرا 

 .يف املائة منه عىل الواردات الدفاعية األمريكية  91والتحديث الشامل للجيش املغريب املعتمد يف 

وعمليا، يبدو احت�ل نشوب حرب عىل الواجهة البحرية املتوسطية للبلدين أكرث السيناريوهات املستبعدة،  

ليس فقط ألنه يُهدد أمن واقتصاد كافة الدول املتوسطية وخاصة منها القريبة من سواحل البلدين عىل  

ملتحدة التي تفرض سيادتها عىل  غرار إسبانيا التي ستكون املترضر األكرب من مثل هذه الخطوة، واململكة ا 

 
،ا   االعتداء بعد    - 1 أونالين  ،الرشوق  البلدين  مواطني  تنقالت  تأم�  عىل  تتفقان  وموريتانيا  الجزائر  الرابط:    2021نوفمرب  9ملغريب:  ،عىل 

https://www.echoroukonline.com. 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.echoroukonline.com/
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إقليم جبل طارق، ولكن أيضا ألن جغرافيا الرصاع الحقيقي بعيدة عن الواجهة البحرية وترتكز عىل الحدود  

 .املشرتكة ب� الجزائر واألقاليم املغربية الصحراوية

، فالجزائر اتفقت  ويتضح حجم اإلنفاق العسكري من البلدين بشكل أوضح بالرتكيز عىل القوات الجوية

" التي تكلف الواحدة منها حوايل  29مع روسيا هذه السنة عىل تزويدها برسب جديد من طائرات "ميغ  

  14منها، وقبل ذلك كانت قد أنفقت ملياري دوالر لرشاء    14مليون دوالر، بعد عام� فقط من رشاء    60

ها مع الص� القتناء طائرات هجومية  "، بين� تحدثت تقارير مؤخرا عن تفاوض57طائرة من نوع "سوخوي  

 .بدون طيار

" من الواليات املتحدة  16طائرة من نوع "إف  25مالي� دوالر من أجل رشاء  2,8ومن جهته أنفق املغرب 

مروحية مقاتلة من نوع "أباتيش"، دون نسيان أرساب الطائرات    24مليار دوالر القتناء    1,6األمريكية، ثم  

"، مع تطوير واضح لقدراته الجوية بواسطة طائرات "الدرونز" القتالية  550"جي    االستطالعية عىل غرار

واالستطالعية املُقتناة من أمريكا وإرسائيل وتركيا. والتي سبق أن نفذت عمليات نوعية يف الصحراء، أبرزها  

  .تصفية القيادي امليدا� يف "البوليساريو" الداه البندير، يف أبريل املايض 

النعكاس الحقيقي للقوة العسكرية املغربية يتضح من خالل مرآة جارته الش�لية إسبانيا، التي أصبح  إن ا

مسؤولوها العسكريون وإعالمها يحذرون من تقلص فارق القوة العسكرية لصالح املغرب خالل السنوات  

 .األخ�ة

إذ "رغم فارق ميزانيات التسليح   وال يبدو حسم الرصاع من خالل الحرب أمرا واقعيا بالنسبة لعبد الفتاح،

الجزائري الذي يعتمد باألساس عىل املزود الرويس، يبقى ميزان القوة ما ب� البلدين متقاربا بحسب عديد 

التصنيفات الدولية، بفضل صفقات التسليح النوعية التي يعقدها املغرب مع رشكائه الغربي� وعىل رأسهم  

 ."رز وضعا عسكريا يصعب حسمه ألحد الطرف�الواليات املتحدة األمريكية، ما يف

ويحذر الباحث يف مجال الدراسات االسرتاتيجية إىل أمثلة مشابهة من قبيل حالة الكوريت� وكشم�، وحتى  

الحرب العراقية اإليرانية يف مثانينيات القرن املايض، موردا بالقول: "لن يكون هناك أي رابح يف حالة نشوب  

استثناء احرتاق ورقة البوليساريو التي لطاملا اعتمدت عليها الجزائر يف رصاعها اإلقليمي  حرب ب� البلدين ، ب

مع املغرب، حيث ستكون كافة مواقعها الخلفية مكشوفة ومتاحة للجيش املغريب الذي كان يحرص  

عىل عدم االحتكاك ببلدان الجوار ويبقي مجال مطاردة األهداف املعادية داخل املناطق العازلة  

 ق الجدار. رش 

https://almarsad.co.uk/
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https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ


  

 

14 | P a g e  

 

 قضايا وملفات 
18 November 2021 

 

 

 

 

 
 

 الحرب تعني صداعا جدیدا ألوروبا

وإىل جانب ذلك، يبقى خيار الدخول يف الحرب رهينا أيضا بكلفتها، ليس فقط عىل البلدين املتحارب� وال  

عىل دول الجوار، بل أيضا عىل دول أوروبا التي ستصل األزمات املسلحة إىل أقرب نقطة منها يف إفريقيا،  

حاليا من تبعات انعدام االستقرار وتفيش التيارات املسلحة يف العديد من دول    وهي التي ال زالت تعا�

الساحل والصحراء، وما كبدها من نزيف اقتصادي، سواء من خالل اضطرارها للتدخل عسكريا للحفاظ  

ي  عىل مصالحها االقتصادية، ك� فعلت فرنسا يف مايل، أو إجبارها عىل تحمل كلفة الهجرة غ� النظامية الت

 .أصبحت عبئا ثقيال عىل دولة مثل إسبانيا املعتمدة أساسا عىل التأم� املغريب لحدوده كحائط صد فعال

يصعب  دولية  بأجندات  والجزائر  املغرب  ارتباط  يبقى هو  األهم  إن  الفتاح  عبد  يقول  الصدد  ويف هذا 

ألمريكية حول عديد امللفات  تجاوزها، من قبيل تفاه�ته� مع رشكائه� األوروبي� والواليات املتحدة ا

الهامة، يف مقدمتها التنسيق األمني، ومحاربة اإلرهاب، ومكافحة الهجرة الرسية والجر�ة املنظمة، باإلضافة  

إىل عديد الرشاكات االقتصادية التي من ضمنها أنبوب تصدير الغاز الجزائري املنتهي عقده والذي �ّر من  

  .املغرب يف اتجاه أوروبا

ملتحدث نفسه، أن أي تدهور لألوضاع األمنية باملنطقة سينعكس عىل الضفة الش�لية للمتوسط  ويضيف ا 

"فاألوروبيون ال يزالون يعيشون عىل وقع تأث�ات انهيار أنظمة واندالع حروب يف بعض بلدان ما يسمى  

البلدان األوروبية"،    بـ"الربيع العريب"، أبسطها تدفق الالجئ� وما أفرزه من صعود اليم� املتطرف يف بعض

ليخلص إىل أن "األوضاع اإلقليمية املضطربة يف الساحل والصحراء لن تشجع الجزائر عىل امليض قدما يف  

خيار التصعيد مع املغرب، حيث تشهد املنطقة عديد األزمات املستعرة ويف معظم الجوار الجزائري، خاصة  

 )2( 1يف ليبيا، مايل، وحتى تونس."

 
، 2021أكتوبر15احت�الت نشوب حرب ب� املغرب والجزائر؟، الصحيفة ،  حمزة املتيوي، بعد تلويح تبون وشنقريحة بالقوة العسكرية.. ما هي   - 1

 .https://www.assahifa.comعىل الرابط: 

 . رصد) اآلراء الواردة تعرب عن أصحابها وال تعرب بالرضورة عن امل2(
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 "وعى صناع الوعي"
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